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 چکیده
با  مدير اجرايي نسبت به پاداشحساسيت عملكرد ميزان هدف از اين مقاله بررسي رابطه بين محافظه كاري حسابداري و 

مطالعه با استفاده از مدل  نيا اجرايي است. پاداش مديرقراردادهاي  بهره وريتوجه به تاثير محافظه كاري حسابداري بر 
با  (0202) زگني( و هوانگ و ك0200(، كالركسون و همكاران )0202) زامپليو  نگاريا كردياساس روچندگانه بر  ونيرگرس

 يمحافظه كار نيرابطه ب يسال به بررس 02در طول  نيشده در چ ثبت يمال يمال ريغ يشركت ها يتمام يداده ها
اجرايي و  پاداش مديرلعه رابطه مثبت بين اين مطانتايج  .يي مي پردازداجرا به پاداش مديرعملكرد  تيو حساس يحسابدار

ميزان با  يكه محافظه كار دادنشان  نتايجمهمتر از همه،  دهد. حسابداري را نشان مي مبتني بر اندازه گيري عملكرد
 يرابطه مثبت ،كنترل يرهاياز عوامل خاص شركت و متغ ياز كنترل تعداد پسبه پاداش مدير اجرايي، عملكرد  تيحساس

با محافظه  ييبه عملكرد شركت در شركت ها يياجرا پاداش مدير تيحساسميزان دهد كه  يمطالعه نشان م ني. ادارد
 يمحافظه كار نيرابطه ب يبررس به اندكي است كهاز مطالعات  يكي تحقيق نيا است.، بيشترباالتر يحسابدار يكار

استدالل ارائه  نيا يرا برا يشواهد مطالعه نيا .مي پردازد يياجرابه پاداش مدير عملكرد  تيحساسميزان و  يحسابدار
اطالعات و  ريسکكاهش  باتواند  يكارآمد است، م يحكومت ساز و كار کيكه  ،يحسابدار يدهد كه محافظه كار يم
 مشكالت سازمان كمک كند. در راستاي حل ياخالق سکير

ت نسب ، حساسيت عملكردسازماناجرايي، مشكالت  اداشپ، يشركت حاكميتمحافظه كاري حسابداري، عملكرد شركت،  :یدیکل واژگان

 به پاداش مدير اجرايي

 

  بیان مساله
و سهامداران  رانيمد نيعدم تقارن اطالعات ب جهينت در و يندگيمشكالت نما جاديو كنترل باعث ا تيمالك کيتفك

، الفورد و واتزكنند ) يظه كارانه ممحاف يحسابدارتقاضاي كاهش اثرات عدم تقارن اطالعات ،  يشود. سهامداران برا يم
 يريكه منجر به سوگ ييها شيگرا اي يمال يگزارشگر يها استيسكه به عنوان ، محافظه كارانه ي(. حسابدار0222

 کيشود،  يمتعريف ( 0204، راچ و تالوي) يخالص اقتصاد يينسبت به ارزش دارا يخالص حسابداردارايي ارزش  ينزول
الرا و  اي؛ گارس0222 روچودهوري؛ الفوند و 0222؛ وات، 0991است )باسو،  مسائل نمايندگيفع ر يبالقوه برا سازوكار

 را به عهده دارد كه به طرف يارائه اطالعات ياصل فهيوظ ياست كه خود حسابدار ليدل نيامر به ا ني(. ا0202همكاران، 
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 حساسیت میزان و حسابداری کاری محافظه بین رابطه تجربی بررسی

 اجرایی مدیر پاداش به نسبت عملکرد

 

  دکتر حبیب اله نخعی
 ران.استاديار گروه حسابداري، واحد بيرجند، دانشگاه آزاد اسالمي، بيرجند، اي
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 يكار كنند. محافظه يابيرا ارز ساس متن قراردادبر اتعهدات انجام شده  يو اثربخش ييدهد كارا ياجازه م قرارداد يها
 (.0202و همكاران ،  ميبخشد )ك ياطالعات را بهبود م تيفيعدم تقارن اطالعات را كاهش داده و ك يحسابدار
 تا كنند مي استفاده آن از ها شركت اجرايي مديران بر نظارت براي سهامداران كه است مكانيسمي شركتي حاكميت

 مديران بر نظارت براي اوليه هاي روش از يكي(. 0201 الئوكس، و كاسكي) برسانند حداقل به را ندگينماي هاي هزينه
 اجرايي مديران پاداشِ قراردادهاي ارائه طريق از سهامداران، هاي ارزش با اجرايي هاي مشوق كردن همسو شركت،

(. 0201 همكاران، و بنت ؛0200 آينينا، و موهان ؛0992 مورفي، و جنسن) سهام پاداش هاي مبتني بر جمله از است،
 كنند محدود را خود طلبي فرصت و كنند كار سخت تا است اجرايي مديران به دادن انگيزه قراردادهايي، چنين جديدِ هدف

 به) است شده مستند خوبي به شركتي حاكميت و اجرايي پاداش بين رابطه تحقيق، ادبيات در(. 0205 همكاران، و رافي)
 و دسچنز ؛0204 مارين، -وسانچز سولر -بايكسائولي ؛0221 همكاران، و فرثت ؛0999 همكاران، و كُر مثال عنوان

 (.0201 همكاران، و ناتيم ؛0204 همكاران،

 .است شده استفاده اجرايي مديران پاداش قراردادهاي اصلي معيار عنوان به حسابداري عملكرد كشورها، از بسياري در
 مديران به همچنين است، شركت يک هاي فعاليت وضعيت كننده منعكس حسابداري عملكرد تنددرياف قبلي مطالعات
 حداكثر به را شخصيشان رفاه تا نمايند غلو درآمدها و شركت خالص دارايي ارزش بيان در تا دهد مي انگيزه اجرايي
 به نسبت را خود اعتماد گذاران يهسرما بزرگ، مالي گزارش رسوايي چندين از پس حال، اين با(. 0205 سان،) برسانند
 حسابداري در شده استفاده معيار كيفيت مورد در شد باعث امر اين و دادند دست از حسابداري حرفه عيبي بي و تماميت

 و لي ؛0205 اسماعيل، و الدماري) شود ايجاد ادبيات در افزوني روز نگراني اجرايي، مديران پاداش قراردادهاي براي
 (.0202 وانگ،

 منجر نتيجه در شود، مي ها هزينه و ها بدهي در اغراق يا و درآمدها و ها دارايي حقيقت كتمان به منجر كاري محافظه
 ادبيات كلي طور به(. 0202 ، لي و ژونگ) شود مي بازار ارزش به نسبت حسابداري عملكرد و ارزش گرفتن كم دست به

 دهد مي نشان معتبرتر را ها دارايي ارزش كاري، محافظه اصل تحت حسابداري عملكرد اطالعات كه است داده نشان
 منافع براي اجرايي مديران  رفتار و داده كاهش را درآمدها دستكاري فضاي كاري محافظه همچنين، (.0200 التريديس،)

 تواند مي كاري محافظه كه است شده استدالل كلي طور به(. 0201 همكاران، و برتومو) دهد مي نشان را بالقوه شخصي
 .بخشد بهبود را اجرايي مديران پاداش قراردادهاي اثربخشي

 را شركتي حاكميت و داده كاهش را اطالعات تقارن عدم كاري محافظه دارند انتظار شركت دهي گزارش مختلف ذينفعان
 محافظه و تيشرك حاكميت كيفيت بين رابطه مطالعه چندين. دهد كاهش را نمايندگي هاي هزينه درنتيجه كند، تسهيل
 ؛0200 يو، و رامالينژگودا مثال، عنوان به)دادند  نشان دو اين بين مثبتي رابطه و اند كرده بررسي را حسابداري كاري

 براي تواند مي مديره هيئت كه است ابزاري كاري محافظه كه شده داده نشان قبال (.0229 همكاران، و الرا گارسيا
 يک گذاري سرمايه راندمان نتيجه در ،(0220 بال،) كند استفاده آن از مديران ريگذا سرمايه تصميمات كنترل و نظارت
 دهد مي كاهش را گذاري سرمايه ريسک و( 0202 همكاران، و الرا گارسيا ؛0200 دوئلمن، و احمد) داده بهبود را شركت

 همسو براي اجرايي مديران پاداش قراردادهاي آيا اينكه بر مبني دارد وجود توجهي قابل هاي بحث (.0202 ژانگ، و كيم)
 حساسيت از تا كنند مي تالش مطالعه چندين. اند شده طراحي سهامداران هاي ارزش با اجرايي هاي انگيزه كردن

 عنوان به)كنند  استفاده اجرايي مديران با سهامداران منافع همسويي ميزان عنوان به اجرايي مديران پاداش -عملكرد
 تغيير صورت به معموال اجرايي مديران پاداش -عملكرد حساسيت (.0202 زامپلي، و آيينگار ؛0991 پورتر، و ليپرت مثال

 مورفي و جنسن) كنند مي مديريت ها آن كه است سازماني عملكرد به مربوط كه شود مي تعريف اجرايي پاداش در
( 0992) مورفي و جنسن .است شركت عملكرد از معيني مقدار با اجرايي عملكرد مطلق افزايش دهنده نشان و ،(0992
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 ي نشانه است، سهامداران و مديران بين عاليق همسويي دهنده نشان باالتر، حساسيت كه همانطور كنند مي استدالل
 شركت ريسک با اجرايي پاداش -عملكرد حساسيت بين رابطه قبلي مطالعات. باشد مي نيز پاداش قرارداد بودن كارآمدتر

 و( 0201 همكاران، و استينباخ ؛0201 همكاران، يانگو) پذيري ريسک رفتار ،(0205 همكاران، و داي ؛0220 گوآي، و كُر)
 (.0201 همكاران، و ژو ؛0204 مارين،-سانچز و سولر-بايكسولي ؛0991 پورتر، و ليپرت) كردند تاييد را شركتي حاكميت

 ريسک رفتار ،(0202 ژانگ، و كيم مثال، عنوان به) شركت ريسک بر حسابداري كاري محافظه تاثير از شواهدي ادبيات
 .است كرده ارائه( 0221 دوئلمن، و احمد مثال، عنوان به) شركتي حاكميت و( 0205 كراوت، مثال عنوان به) مدير پذيري

 به كه را اجرايي پاداش پذيرش حسابداري، كاري محافظه باشيم داشته انتظار كه دارند وجود خوبي داليل بنابراين
 حساسيت بر حسابداري كاري محافظه تاثير مطالعه چندين حال، اين با. كند تسهيل است، حساس( حسابداري) ردعملك

 .است كرده ايجاد ما مطالعه در تحقيقاتي شكاف يک كه اند كرده بررسي را اجرايي مديران پاداش -عملكرد
 مطالعه اين. كند مي بررسي را اجرايي مديران پاداش -عملكرد حساسيت و حسابداري كاري محافظه بين رابطه ما مطالعه

 كه است دريافته و دهد مي پوشش را ساله 02 اي دوره كه كرده استفاده سال -شركت مشاهده 09055 هاي داده از
 پذيرفته هاي شركت اجرايي مديران پاداش -عملكرد حساسيت و حسابداري كاري محافظه بين معناداري مثبت رابطه
 مي استفاده حسابداري بر مبتني عملكرد سنجش از كه اجرايي پاداش قراردادهاي براي خصوص به رد،دا وجود چيني شده
 ،0221 سال ( درGAAP) چين توسط شده پذيرفته حسابداري اصول اجراي از پس كه دهد مي نشان مطالعه اين .كند
 مي نشان مطالعه اين اين، بر وهعال .است شده مشخص بيشتر اجرايي پاداش عملكرد حساسيت بر كاري محافظه تاثير
 كه هنگامي است، تر جدي اطالعات تقارن عدم كه هنگامي است، سقوط حال در شركت يک عملكرد كه هنگامي دهد
 كاري محافظه تاثير است، باالتر بازار ي توسعه ميزان يا گرفته قرار چين سهام بورس اصلي هيئت ليست در شركت يک

 .است مشهود بيشتر رايياج پاداش عملكرد حساسيت بر
 حساسيت و حسابداري كاري محافظه بين مثبت رابطه درمورد شواهدي اوال،. دارد تحقيق ادبيات در سهم دو مقاله اين

دهد  مي افزايش را كاري محافظه اقتصادي مثبت نتايج از ما درک و دهد مي ارائه اجرايي مديران پاداش -عملكرد
 ارتباط از ما درک ،دوماً (.0202 دوئلمن، و احمد ؛0200 همكاران، و هوي ؛0202 وزنر،پ و كيم ؛0222 واتس، و الفوند)

 هزينه كاري، محافظه كه دهد مي نشان مطالعه اين. كند مي بيشتر را شركتي حاكميت و حسابداري كاري محافظه بين
 منافع ارزيابي در مورد دو هر د؛ده مي افزايش را اجرايي پاداش قراردادهاي اثربخشي و داده كاهش را نمايندگي هاي

 دوئلمن، و احمد ؛0221 دوئلمن، و احمد) هستند مهم شركتي حاكميت در كاري محافظه نقش از آگاهي و كاري محافظه
 (.0201 همكاران، و چن ؛0204 تيلور، و روچ ؛0200 هنري، و احمد ؛0200

 

 فرضیه توسعه و ادبیات مرور

 آن های نقش و حسابداری
 ،0991 سال اوايل در .است آن بالقوه منافع و( 0222 واتس،) قرارداد توضيح كاري، محافظه وجود براي ليلد مهمترين

 صورت به) خوب اخبار تشخيص زيرا دهد، كاهش را مديريتي طلبانه فرصت رفتار تواند مي حسابداري كرد اشاره باسو
 و طرفي بي با مقايسه در كه كند مي بيان( 0224) كاون. دارد زنيا بااليي تاييد به ،(زيان صورت به) بد اخبار برابر در( سود

 حسابداري كاري محافظه. كند مي محدود را مديران بعدي سياست هزينه كارانه، محافظه حسابداري اطالعات عدالت،
 لوگيريج مديريتي مدت كوتاه گيري جهت از و( 0222 شيواكومار، و بال) بخشد بهبود را خوب خبرهاي تداوم تواند مي
 هاي داده در اختالل حسابداري، كاري محافظه كه دهند مي نشان( 0201) همكاران و چن (.0222 تيلور، و الي) كند

 .دهد مي قرار كنترل تحت را مديريتي طلبي فرصت و داده كاهش را حسابداري
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 كاهش در كاري فظهمحا نقش تحقيق، ادبيات از رشدي به رو بخش نمودند، بررسي( 0202) لي ژوگو كه همانطور
 كاري محافظه كه دهد مي نشان( 0222) واتس. است كرده بررسي را سهامداران و اجرايي مديران بين نمايندگي مشكل

 را مازاد اجرايي پاداش اينگونه و كرده مطالبه را باالتري استانداردهاي( زيان تاييد برابر در) سود تاييد براي حسابداري
 ارزش كه هايي پروژه حفظ براي اجرايي مديران گذارد نمي كاري محافظه كه كند مي ثابت (0220) بال .كند مي مطرح
 هايي پروژه تا دهد مي اجازه سهامداران به درنتيجه نمايند، اغراق پروژه درآمد بيان در دارند، ( منفيNPV) فعلي خالص

 را ها پروژه اين بر حد از بيش گذاري سرمايه نهايت در و دهند تشخيص بهتر را ( منفيNPV) فعلي خالص ارزش با
 .دهند كاهش

 با هايي پروژه در اجرايي گذاري سرمايه تصميمات مانع كاري محافظه كه شدند متوجه( 0202) مارتين و فرانسيس
NPV هايي پروژه از ناشي هاي زيان زيرا شود، مي منفي NPV هاي پروژه سودهاي از زودتر توان مي را منفي NPV 
( 0205) كراوت .كند مي تشويق مثبت NPV با هايي پروژه انتخاب به را اجرايي مديران امر اين كرد، ييشناسا مثبت
. كند مي محدود را ريسک پر گذاري سرمايه براي اجرايي مديران انگيزه حسابداري، كاري محافظه كه دهد مي نشان

 به دسترسي زيرا دهد، مي كاهش را گذاري رمايهس كمبود كاري محافظه كه كردند ثابت( 0202) همكاران و الرا گارسيا
 .سازد مي آسان را ها پروژه مالي تامين نتيجه در و كند مي تسهيل بدهي طريق از را مالي تامين
 مي بررسي سهامداران و اجرايي مديران روابط زمينه در را مديريتي پاداش مورد در تحليلي مقاالت( 0202) لين و گالور
 و مديران بين قرارداد شرايط خاص هاي ويژگي به كاري محافظه مطلوبيت كه دهد مي نشان ها نآ هاي بررسي كنند،

 كه شد متوجه 0991 تا 0925 سال از انگلستان شركت هاي داده از استفاده با( 0222) اوكانل .دارد بستگي سهامداران
( خوب اخبار يعني) است مثبت شركت بازده كه هايي سال گذارد، مي تاثير مديريت پاداش در تغيير بر درآمدها در تغيير
 محافظه بين دهد مي نشان امر اين ،(بد خبرهاي يعني) منفيست شركت بازده كه است هايي سال از بيشتر تاثير اين

 كاري محافظه كه دريافتند( 0222) رويچووودي و الفوند .دارد وجود اي رابطه اجرايي، مديران پاداش و حسابداري كاران
 اجرايي مديران بين نمايندگي مشكالت ميزان مديريتي، مالكيت كاهش و دارد مديريتي مالكيت با منفي ارتباط ريحسابدا

 .دهد مي افزايش را سهامداران و
 .داد توضيح بعد دو از حداقل توان مي را اجرايي پاداش هاي مشوق و حسابداري كاري محافظه بين رابطه كلي، طور به

 دهي گزارش اعتبار حسابداري، كاري محافظه زيرا شود، مي اجرايي مديران حد از بيش پاداش نعما كاري محافظه اوال،
 ريسک حسابداري كاري محافظه كه آنجايي از دوما،(. 0205 همكاران، و هو ؛0222 واتس،) دهد مي افزايش را اطالعات
 درآمدهاي بر مبتني پاداش هاي مشوق اگر ،(0202 همكاران، و الرا گارسيا ؛0205 كراوت،) دهد مي كاهش را مديريتي
 مارتين، و فرانسيس) كنند اتخاذ را بهتري تجاري تصميمات شوند مي وادار اجرايي مديران احتماال باشد، شده گزارش
0202.) 

 و جنسن مثال عنوان به) كردند بررسي را شركت عملكرد اساس بر پرداخت/ اجرايي پاداش حساسيت قبلي مطالعات
 و ژو ؛0202 هو، و يانگ ؛0205 همكاران، و داي ؛0992 شفر، ؛0991 پورتر، و ليپرت ؛0995 مور، و ليپرت ؛0992 مورفي،

 و عامل مدير منافع همسويي عملكرد، اساس بر پرداخت در كه كنند مي اشاره( 0991) پورتر و ليپرت (.0201 همكاران،
 مديره هيئت نمايندگي كه دريافتند( 0201) همكاران و ژو .است مديره هئيت بر عامل مدير تاثير از تر مهم سهامداران

 مديران كه حالي در دارد، مثبتي تاثير اجرايي، مديران عملكرد بر مبتني پرداخت حساسيت بر سهامداران، اقليت براي
 .دارند عملكرد بر مبتني پرداخت حساسيت بر منفي تاثير مستقل

 و گيرند مي بيشتري پاداش مثبت حسابداري عملكرد براي چيني اجرايي يرانمد كه دريافتند( 0202) همكاران و كورديرو
 صنعت متوسط از بيشتر ها آن حسابداري عملكرد اگر. كنند مي پرداخت كمتري جريمه حسابداري منفي عملكرد براي
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 مي پرداخت كمتري جريمه باشد، صنعت متوسط از كمتر ها آن عملكرد اگر و كنند مي دريافت بيشتري پاداش باشد،
 شدند متوجه ها آن .است مشابه نيز اي منطقه معيارهاي براي عملكرد، بر مبتني پاداش حساسيت در تناسب عدم .كنند

 مي فراتر صنعت ميانگين يا اي منطقه ميانگين از شركت عملكرد كه زماني و بود مثبت شركت مطلق عملكرد كه زماني
 مطلق عملكرد كه بود زماني از باالتر معناداري طور به شركت، عملكرد و اجرايي مديران پاداش بين حساسيت رفت،

 .بود منطقه يا صنعت متوسط سطح از تر پايين يا و منفي شركت
 مديرعامل قدرت آيا كه كنند مي بررسي جنوبي آفريقاي از بزرگي ي داده مجموعه از استفاده با( 0201) همكاران و ناتيم

 دريافتند همكاران و ناتيم. كند تعديل را اجرايي مديران پاداش -عملكرد حساسيت اندتو مي شركتي حاكميت ساختار و
 .دارند اجرايي مديران پاداش -عملكرد حساسيت بر اي كننده تعديل اثر شركتي حاكميت ساختار و مديرعامل قدرت كه
 و مديران كه هايي شركت هور،مش سهامداران و گذاران بنيان عامالن، مدير با هايي شركت در دهند مي نشان ها آن

 حساسيت دارند، مستقلي پاداش و انتصاب هاي كميته كه هايي شركت و برخورداند آن در بااليي مالكيت از موسسات
 بلندمدتي تصدي دوره و است قدرتمندتر مديرعامل و دارند تري بزرگ مديره هيئت كه هايي شركت در اما است، بيشتر
 .است كمتر حساسيت اين دارد،

 مورد را عملكرد به اجرايي پاداش حساسيت و حسابداري كاري محافظه بين ارتباط تا اند كرده تالش كمي بسيار مطالعات
 مورد را حساسيت اين و كارانه محافظه حسابداري هاي شيوه بين ارتباط( 0202) زامپلي و آيينگار. دهند قرار بررسي
 دهند، مي گزارش كارانه محافظه صورت به را حسابداري درآمدهاي كه يهاي شركت براي دريافتند و دادند قرار مطالعه

 نتايج تحليل و تجزيه ها آن مطالعاتي طراح متاسفانه، .است باالتر حسابداري عملكرد به اجرايي مديران پاداش حساسيت
 كاري محافظه معيار عنوان به را اختياري تعهدي اقالم تنها ها آن كه چرا سازد، مي محدود جدي طور به را ها آن

 (.0204 همكاران، و ايوازاكي) گيرند مي نظر در حسابداري
 و درآمدها مديريت بين رابطه كنند، مي ثبت را درآمدها مديريت رفتار اختياري تعهدي اقالم اينكه با حسابداري، ادبيات در

 ؛0204 همكاران، و ؛ ايوازاكي0220 ژانگ، و پنمن) است نشده شناخته كامل طور به هنوز حسابداري كاري محافظه
 پاداش قراردادهاي و حسابداري كاري محافظه بين رابطه( 0204) همكاران و ايوازاكي (.0201 همكاران، و الرا گارسيا
 حساسيت و حسابداري كاري محافظه بين و كرده بررسي ژاپني هاي شركت در را حسابداري عملكرد بر مبتني اجرايي
 .كردند پيدا مثبت رابطه يک عملكرد، بر مبتني پاداش

 .است تر بزرگ مثبت رابطه اين هستند، نگر آينده اطالعاتي محيط داراي كه هايي شركت براي دهند مي نشان ها آن
 و كنند مي استفاده سود بر مبتني اجرايي پاداش قراردادهاي از كه هايي شركت در كه است آن از حاكي ها آن نتايج
 هايي محدوديت داراي ها آن مدل حال، اين با .است باالتر حسابداري كاري محافظه براي اضاتق دارند، جدي قبلي بدهي
 عملكرد به اجرايي پاداش حساسيت و حسابداري گرايي ارتباط بين رابطه مسئله به پاسخ بر ها محدوديت اين كه است
 در ها آن همچنين. گيرد مي نظر در جراييا پاداش معيار عنوان به را كل نقدي پاداش تنها ها آن مدل .گذارد مي تاثير

 .نكردند جدا اجرايي غير مديران از را اجرايي مديران پاداش، گيري اندازه و مدل طراحي
 

 های تحقیق فرضیه
. دهد مي توضيح را مدرن وكار كسب ساختارهاي مشكل نماينده، و مدير بين منافع تعارض شناسايي با نمايندگي تئوري

 و الپورتا) كند مي استفاده سهامداران منافع كردن كم براي باقيمانده حق از نماينده وكار، كسب يک در مثال عنوان به
 كارا و موثر قرارداد كاري محافظه ،(0201 همكاران، و چنگ) سهامداران تقاضاي ديدگاه به توجه با (.0999 همكاران،

 مديران بين تعارضات شدت كه همانطور(. 0222 واتس، ؛0220 بال،) كند مي تسهيل را سهامداران و اجرايي مديران بين
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 حاكميت هاي مكانيزم براي جايگزيني بيشتر كاري محافظه خواهند مي سهامداران يابد، مي افزايش سهامداران و اجرايي
 هاي گذاري سرمايه و اضافي پاداش هاي پرداخت مثال، عنوان به) كند محدود را طلبانه فرصت رفتار تا شود شركتي
 اجرايي مديران پاداش به شركت، يک در حسابداري كاري محافظه سطح كه رود مي انتظار اساس، اين بر (.ناكارآمد
 .باشد مربوط

 هزينه دليل به اوال. شود امضا عامل و مدير بين قراردادي كه شود مي پديدار زماني خاص طور به اطالعات تقارن عدم
 عمل كه شود مي عامل اخالقي ريسک به منجر امر اين. كند نظاره را عامل تاررف مستقيما تواند نمي مدير باال، نظارت
 تالش چقدر واقعا نماينده كه كند بررسي دقيق طور به تواند نمي مدير كه است زماني به مربوط و شود مي ناميده پنهان

 باالي هزينه دليل به ادوم .نيست ممكن نماينده رفتار دقيق سنجش و است بر هزينه نماينده بر نظارت كند، مي
 و شود مي مدير اخالقي خطر به منجر امر اين. بيند مي مدير كه آورد بدست اطالعاتي تواند مي نماينده اطالعات،
 تصميم به نسبت مدير از بيشتر نماينده آن، در كه دارد اشاره وضعيتي به پنهان اطالعات .شود مي ناميده پنهاني اطالعات

 خود منافع دهند مي انگيزه اجرايي مديران به كه دارند وجود اي نشده كنترل هاي شوک سوما،. رددا اطالعات شده اتخاذ
 داده براساس اغلب قراردادها هدف، اين به رسيدن براي (.0202 همكاران، و زو ؛0201 واراس،)برسانند  حداكثر به را

 هاي شاخص اساس بر اجرايي مديران پاداش كه است اين رايج شيوه(. 0999 زيمرمن، و واتس) هستند حسابداري هاي
 پاداش و پرداخت حال، اين با (.0202 وانگ، و لي ؛0204 كنان، و جنتر ؛0992 مورفي، و جنسن) باشد حسابداري عملكرد

 هاي سياست اتخاذ يا اقتصادي درآمد شناسايي افزايش با دهد مي انگيزه نماينده به اغلب حسابداري عملكرد بر مبتني
 تضعيف از جلوگيري منظور به. كند استفاده نماينده به مدير از ثروت انتقال براي خصوصي اطالعات از تر، هاجميت مالي
  .كند آشكار را مدير انفعال و ناتواني تا كند ايجاد معتبر عملكرد شاخص بايد مدير ها، آن منافع

 دهد، كاهش توجهي قابل طور به را العاتاط تقارن عدم تواند مي كاري محافظه كه كنند مي ثابت پيشين تحقيقات
 به كاري محافظه نهايت در. دهد كاهش را ذينفعان تمام بين معامله هاي هزينه و كند مهار را مديران طلبانه فرصت رفتار
 كارآيي ،(0200 رنبو، و گوگن) شركت ارزش افزايش و( 0202 همكاران، و كالن) بدهي و سرمايه هزينه كاهش دليل

 كارانه، محافظه حسابداري نتيجه در ،(0201 الوكس، و كاسكي ؛ 0202 دوئلمن، و احمد) دهد مي ارتقا را اريگذ سرمايه
 مي حسابداري كاري محافظه خالصه، طور به (.0200 ، همكاران و لوئيس) كند مي اضافه را نقدي هاي دارايي ارزش
 در. كند كمک سهامداران ارزش افزايش و يندگينما كنترل هاي هزينه سهامداران، اطالعات ريسک كاهش به تواند

 و الرا گارسيا ؛0222 واتس، و الفوند) شود مي گرفته نظر در موثر حاكميت مكانيزم يک عنوان به گسترده طور به نتيجه،
 (.0201 همكاران، و چن ؛ 0201 الوكس، و كاسكي ؛0229 همكاران،

 بين تعارض تواند مي بالقوه مكانيسم سه طريق از حسابداري، ريكا محافظه تحت عملكرد كه معتقديم ما تحقيق اين در
 بد اخبار تا دارد نياز باالتري تاييد به خوب اخبار براي كاري محافظه ،اوالً .دهد كاهش را اجرايي مديران و سهامداران

 به را خوب اخبار كه دهند مي ترجيح ها شركت كه كردند ثابت( 0229) لين و چنگ(. 0229 لين، و چنگ ؛0991 باسو،)
 مي نامتناسب تاييد شرط اين .شود تاييد صنعت هنجارهاي و بازار در برتر عملكرد ازطريق اينكه مگر نشناسند، رسميت

 دوماً(. 0202 همكاران، و الرا گارسيا) دهد كاهش را درآمدها و ها دارايي آميز اغراق بيان در مديران توانايي و انگيزه تواند
 كه داد، خواهند افزايش مدت كوتاه در را درآمدها و بوده بين نزديک مديران محدود، تصدي و محدود مسئوليت دليل به

 حسابداري اطالعات كه هنگامي حال اين با .شود منفي نقدي جريان به منجر تواند مي مدت طوالني در مسئله اين
 ؛0221 همكاران، و چن) يابد مي كاهش نمديرا سوي از درآمدها دستكاري احتمال شود، مي پذيرفته كارانه محافظه

 زودتر بسيار را مديران رفتاري ريسک عالئم كه حسابداري اطالعات ،سوماً(. 0205 كراوت، ؛0229 همكاران، و هوي
 و كيم) شوند وقت اتالف مانع و كرده رها را ضعيف عملكرد با هايي پروژه مديران كه شود مي باعث كند، مي ارسال
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 عملكرد هاي داده در اختالل كاهش و معتبر اطالعات ارائه مبني بر كاري محافظه اساس كلي، طور . به(0202 ژانگ،
  .است حسابداري

 هاي فرصت كردن محدود به تواند مي حسابداري كارانه محافظه سياست اتخاذ كه كرد استدالل توان مي مجموع در
 كه سازد مي قادر را ها شركت نتيجه در كند، كمک اريحسابد عملكرد معيار اطمينان قابليت بهبود و درآمد مديريت
 به كاري محافظه از بخواهند سهامداران اگر .دهند پيوند شركت عملكرد به بيشتري دقت با را اجرايي مديران پاداش
 جراييا پاداش حساسيت نتيجه در است، باالتر كاري محافظه ميزان كنند، استفاده قرارداد ي اداره براي اي وسيله عنوان

 قراردادهاي اثربخشي تواند مي حسابداري كاري محافظه كه است آن از حاكي امر اين و بود خواهد باالتر عملكرد به
 نمايندگي مشكل كاهش بر اجرايي پاداش-عملكرد حساسيت تاثير كه است ممكن حال اين با .بخشد بهبود را اجرايي

 .شود جايگزين حسابداري كاري محافظه با مديريتي،
 دسته آن كه كنند مي طراحي اي گونه به را اجرايي پاداش قرارداد شركت يک سهامداران بهينه، قرارداد تئوري براساس

 و هومستروم) برسانند حداكثر به را دارند بستگي تصادفي اختاللت از برخي و مديران تالش به كه شركت عملكرد از
 مشاهده قابل واضحي طور به و بوده تاييد قابل و بررسي قابل( ودس مانند) شركت عملكرد كه حالي در (.0990 ميلگروم،

 براساس مدير پاداش قرارداد، بهترين. است دشوار آن بر نظارت و است بررسي قابل غير اجرايي مديران تالش است،
 را خود تالش و وقت اطالعاتي، چنين آوري جمع و مدير بر نظارت براي كند مي ملزم را سهامداران كه اوست تالش
 معيارهاي توان مي( دوم قرارداد) مدير حقوق تعيين براي است، بر هزينه سهامداران براي كار اين كه زماني .كنند صرف

 عدم زيرا شود، مي داده ترجيح دوم قرارداد به اول قرارداد. داد قرار استفاده مورد را( اختالل از پر اما) صريح عملكرد
 اين بنابراين (.0204 لي، و گائو) كند مي دريافت بهتري انگيزه مدير و شود مي حذف تصادفي اختالالت از ناشي قطعيت
 احتمال كند، مي اتخاذ را حسابداري كاري محافظه از باالتري سطح شركت يک كه زماني كند مي بيني پيش تئوري

 طور به را اطالعات تقارن عدم تواند كاري مي محافظه  زيرا است، كمتر عملكرد بر مبتني صريح قراردادهاي از استفاده
 محافظه مختلف سطوح ديگر، عبارت به .كند مهار را اجرايي مديران طلبانه فرصت رفتار و داده كاهش توجهي قابل

 كه هايي شركت براي. باشد مرتبط اجرايي پاداش -عملكرد حساسيت از متفاوتي محدوده با بايد حسابداري كاري
 كه قراردادهايي به اتكا و( بيشتر) كمتر بايد اجرايي مديران مستقيم نظارت دارد،( پاييني) بااليي حسابداري كاري محافظه
 .باشد( تر كم) بيشتر بايد كند، مي مرتبط صريح عملكرد معيارهاي به را اجرايي مديران

 :ميكن يم فرضبر اساس استدالل فوق، ما 
يي رابطه اجرا رينسبت به پاداش مد حسابداري كردعمل تيحساس زانيو م يحسابدار يمحافظه كار نيبفرضيه اول: 

 مثبتي وجود دارد.
يي رابطه مثبتي اجرا رينسبت به پاداش مد بازار عملكرد تيحساس زانيو م يحسابدار يمحافظه كار نيبفرضيه دوم : 

 وجود دارد.
 

  طرح تحقیقی، آمار توصیفی و داده ها

 ارزیابی محافظه کاری حسابداری
( مي باشد. اوال، ما نيازمند استفاده از معياري هستيم كه نه تنها 0222س تبيين محافظه كاري واتز )اين تحقيق براسا

، 0بتواند وجود محافظه كاري را ارزيابي كند، بلكه بتواند مقياس محافظه كاري را نيز ارزيابي نمايد. درحاليكه طبق جدول 
ي ارائه شده اند، به خاطر محدوديت ها يا مشخصات منحصربفرد تعدادي از مدلها در آثار جهت محافظه كاري در حسابدار

بازار سرمايه چين، برخي از آنها را نمي توان به تحقيق خود اعمال كرد. براي مثال، مدل بازو، مدل اصالحي بازو، مدل 
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به ارزيابي تعهدات، و مدل چولگي سود اعمال نشده اند، چون اين مدول ها فقط  -درآمد خالص، مدل جريان نقدينگي
شامل موارد نامتوازن )همچون گزينه هاي رشد و  ارزش دفتري به قيمت بازاروجود محافظه كاري پرداخته ند. مدل 

يكي از بهترين معيارهاي  C –سينرژيها( مي باشد كه در مجموعه داده ما قابل دسترسي نيستند. اگرچه مدل نمره 
كت است، ولي نيازمند شرايط استفاده دقيق تر از جمله بازار سرمايه ارزيابي محافظه كاري حسابداري در سال مالي شر

كارآمد و مكانيسم قانوني موثر مي باشد. پيشينه هاي سازماني بازار سرمايه چين، اين شرايط را ندارند. مدل تعهدات 
كاري شرطي و  انباشته، روشي براي ارزيابي سطوح محافظه كاري حسابداري ارائه مي دهد. اين مدل شامل محافظه

( با درک اينكه تعهدات تابع نامتقارن عملكرد شركتي مي 0222محافظه كاري غيرشرطي مي باشد. بال و شيواكومار )
باشند كه در آن زيان اقتصادي، منظم تر از سود اقتصادي دريافت مي شود، از محافظه كاري شرطي در مدل تعهدات 

 خود استفاده مي كنند.
 های ارزیابی محافظه کاری حسابداریخالصه روش (:3)جدول 

 خصوصيات آثار مدل

 متداوترين؛ نيازمند اثربخشي بازار سرمايه باالتر (0991بازو ) مدل بازو

 مدل اصالحي بازو

 زمان نامتقارن در افق هاي مختلف (0221رويكودوري و واتز )

دازه، قدرت نفوذ، داراي برخي مشخصات شركتها همچون ان (0202(؛ بال )0229خان و واتز )
 نسبت ارزش دفتري به بازار

 مدل درآمد خالص
ارزيابي پايداري و برگشت درآمد حسابداري؛ عدم نياز به  (0222بال و شيواكومار )

 شاخص هاي بازار

 -مدل جريان نقدينگي
 تعهدات

 عدم نياز به شاخص هاي بازار (0222بال و شيواكومار )

 ر ارزياي محافظه كاري حسابداري در سال مالي شركتمعيا (0229خان و واتز ) C -نمره

 مدل تعهدات انباشته
(؛ بيتي و 0222گيوولي و هاين )

 (0222همكارانش )
 عدم نياز به شاخص هاي بازار

 مدل باقيمانده
(؛ اينگار و 0222بال و شيواكومار )
 (0202زامپلي )

 مبتني بر مدل جونز، عدم نياز به شاخص هاي بازار

 ساده، ولي نه سخت (0222(؛ زانگ )0222بال ) ي درآمدمدل چولگ

مدل ارزش دفتري به 
 بازار

(؛ استوبر 0994فلتهام و اولسون )
(0992) 

 ساده، ولي شامل گزينه رشد آينده

قادر به ارزيابي دارايي مالي و عملياتي نيست و ارزيابي  (0992، 0994فلتهام و اولسون )
 اطالعات غيرحسابداري مشكل است

 تغيير نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار را مشخص مي كند (0222بيور و ريان )

 
(، از مدل اينگار و زامپلي 0222بدنبال ارزيابي محافظه كاري مبتني بر تعهدات پيشنهادي توسط بال و شيواكومار )

 ( ارائه شده است. εitه )( براي برآورد محافظه كاري حسابداري استفاده مي كنيم كه توسط عبارت باقيماند0202)

 
جريان نقدينگي راه اندازي؛  –= )درآمد خالص+ استهالک( TAبوده و  tدر سال  i، كل تعهدات شركت TAitكه در آن 

Ait-1  كل دارايي شركتi  در پايان سالt-1 ؛ΔREVit  درآمد شركتi  در سالt  و در آمد كم سالt-1 ؛GPPit 
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مي  tدر دوره  iجريان نقدينگي حاصل از راه اندازي شركت  CFit؛ tدر پايان سال  iتجهيزات و دارايي ناخالص شركت 
 εitمنفي باشد و در غير اينصورت صفر خواهد بود.  CFitخواهد بود اگر  0متغير ساختگي است كه مساوي  DCFitباشد. 

استفاده مي كنيم كه  CONSitرا نشان مي دهد. از  tدر سال  iباقيمانده است كه محافظه كاري حسابداري شركت 
بزرگتر باشد، درجه محافظه  CONS( مي باشد تا محافظه كاري حسابداري را نشان دهد. هرچه -0ضربدر ) εitمساوي 

 كاري بزرگتر خواهد بود. 
 

 ارزیابی عملکرد حسابداری
(، 0200چن و لو )تحقيق قبلي نشان داد كه محافظه كاري غيرشرطي به مديريت درآمد منجر مي شود. براساس گفته 

عملكرد حسابداري واقعي را مي پذيريم كه توسط تعهدات اختياري بعنوان عملكرد حسابداري توجيه مي شود )كوتاري و 
(. استفاده از معيار ارزيابي تعهدات اختياري منطبق با عملكرد، محققين را به استنباط قابل اطمينان تر 0224همكارانش 

 ( بصورت زير محاسبه مي شود: TRUE- ROAاري واقعي )قادر مي سازد. عملكرد حسابد

 
مي باشد. متغيرهاي ديگر همانند  tدر سال  iدرآمد خالص بعد از ماليات، تقسيم بر كل داراي شركت  ROAitكه در آن 

برآورد  εitبراي هر سال و با گروه صنعتي مشابه، جهت بدست آوردن باقيمانده مورد انتظار  0مي باشند. معادله  0معادله 
، مساوي ارزش برآوردي تعهدات اختياري مي باشد. سپس، عملكرد حسابداري واقعي Ait-1ضربدر  0معادله  εitمي شود. 

(TUE- ROA:بصورت زير محاسبه مي شود ) 

 
 مدل تجربی

كرد. دراين  عملكرد شركت را مي توان با استفاده از معيارهاي ارزيابي مبتني بر ارزش بازار و ارزش دفتري ارزيابي
( و 0200تحقيق، هر دو معيار ارزيابي براي آزمون فرضيه استفاده مي شوند. با اتخاذ روشهاي كالركسون و همكارانش )

 (، مدل هاي رگرسيوني ذيل زير را ارائه مي دهيم.0202هوانگ و كيسگن )

 
پاداش مدير اجرايي را نشان مي متغيرهاي وابسته هستند كه ارزش تغيير و سطح  COMPΔو  COMPدر مدلهاي باال، 
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سود  RETچين مجموع جبران سه مدير با باالترين پرداخت را افشاء كردند.  پذيرفته شده در بورس هايشركتدهند. 
، تاثير محافظه كاري بر 4و  5سهام مي باشد كه معيار ارزيابي عملكرد مبتني بر بازار را نشان مي دهد. مدلهاي 

 -، تاثير محافظه كاري بر حساسيت عملكرد1و  2دير اجرايي را تست مي كنند. مدلهاي پاداش م -همبستگي عملكرد
پاداش مدير اجرايي را تست مي كند. همچنين، مجموعه متغيرهاي ديگر را جهت كنترل تاثير عوامل ديگر همچون 

د مي كنيم. ارزيابي اين و سال وار لكيت، هيئت مديره(، منطقه، صنايعمشخصات شركت )همچون اندازه، قدرت نفوذ، ما
 بصورت خالصه ارائه شده است. 0متغيرهاي در جدول 

 
 : ارزیابی متغیر(2)جدول 

 
 متغيرهاي وابسته

 متغیرها
 پاداش مدير اجرايي

COMP 

 

ΔCOMP 

 ارزیابی
 

 لگاريتمي طبيعي مجموع كل جبران سه مدير با باالترين پرداخت
COMPt-COMPt-1 

 داريعملكرد حساب متغيرهاي مستقل

ROA 
 

ΔROA 

 
 سود دارايي، درآمد خالص بعد از ماليات تقسيم بر كل دارايي

ROAt-ROAt-1 

 عملكرد بازار 
RET 

ΔRET 

 
 سود سهام، سود خريد مبتني بر سود ماهانه براي سال مالي

RETt-RETt-1 
 مشخصات مالي متغيرهاي كنترل

SIZE 
LEV 

BTM 

 
 اندازه شركت، لگاريتم طبيعي كل داراييها

 درت نفوذ، كل بدهي تقسيم بر كل داراييق
 تكامل توسعه، ارزش دفتري تقسيم بر ارزش بازار

 

 جامعه و نمونه آماری و مدلهای رگرسیونی 
 ی فوقها تیمحدودی بر اساس ریگ نمونهی  نحوه :(3جدول )

 تعداد شركت شرح رديف

 595  0291هاي پذيرفته شده در بورس در پايان سال  تعداد شركت 0

  010 اند نبودهيي كه در قلمرو زماني پژوهش در بورس فعال ها شركتتعداد  0

  52 اند شدهدر بورس پذيرفته  92يي بعد از سال ها شركتتعداد  2

5 
ها و يا  هاي مالي، بانک گري ها، واسطه گذاري هايي كه جزء هلدينگ، سرمايه تعداد شركت

 اند. ها بوده ليزينگ
52  

4 
كه در قلمرو زماني تحقيق تغيير سال مالي داده و يا سال مالي آن منتهي  ييها شركتتعداد 

 باشد ينمبه پايان اسفند 
45  

  04 اند داشتهماه  2كه در قلمرو زماني تحقيق وقفه معامالتي بيش از  ييها شركتتعداد  2

 250  هايي كه حذف شدند. تعداد كل شركت 1

 040  هاي عضو نمونه تعداد شركت 2
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ا توجه به متغيرهاي پژوهش و مطالعات انجام شده قبلي، الگوي رگرسيوني ذيل به منظور بررسي فرضيات پژوهش ب
 حاضر، به شرح زير در نظر گرفته شده است:

 اول پژوهش: ( براي آزمون فرضيه0مدل )
                                                                      

      
 دوم پژوهش: ( براي آزمون فرضيه0مدل )

                                                                      
      

 

 نتایج

 آمار توصیفی
        4دوره زماني ي زماني و مقطعي در ها يسرحاضر، تلفيقي از  هاي مركزي و پراكندگي متغيرهاي پژوهش شاخص

كه جهت  باشد يممشاهده  122هاي تركيبي متوازن،  اس دادهشركت و بر اس -پژوهش بوده و تعداد مشاهدات سال ساله
 ارائه شده است. 5جدول ي پژوهش آمار توصيفي آنها در ها دادهآشكار شدن ماهيت 

 فی متغیرهای مدلآمار توصی :(4جدول )

 مشاهده تعداد استاندارد خطاي حداقل حداكثر ميانه ميانگين نماد متغير نام متغير

 122 20222/224 04/2 42/5244 522 2449/400     پاداش مدير اجرايي

 122 0010205/2 -9129/5 5491/0 -220925/2 220010/2      محافظه كاري حسابداري

 122 2050/2 2225/2 2522/2 2041/2 2019/2     عملكرد حسابداري

 122 0904/2 2290/2 1900/2 0920/2 0520/2     عملكرد بازار

 LnSIZE 2492/05 2210/02 0022/01 9944/00 2025/0 122 اندازه شركت

 LEV 4914/2 2250/2 9222/2 0402/2 0240/2 122 نسبت اهرمي

 LnAGE 2021/0 1102/0 4429/5 2222/0 5122/2 122 عمر شركت تميلگار

داده  122، با پاداش مدير اجراييي توصيفي ها شاخصارائه شده است.  5آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش، در جدول 
باشد. ميانگين متغير محافظه كاري  يم 42/5244 و حداكثر آن برابر با ،2449/400حاكي از آن است كه ميانگين آن 

 باشد.  يم -9129/5و  5491/0و حداقل اين متغير به ترتيب برابر با  حداكثر باشد. يم 220010/2حسابداري برابر با 
ها را در سامانه خود  كند و رتبه آن از جنبه پاداش رتبه بندي مي ها شركتسازمان بورس اوراق بهادار تهران، هرساله 

 0520/2متغير عملكرد بازار برابر با  باشد. ميانگين مي 2019/2نمايد. ميانگين متغير عملكرد حسابداري برابر با  گزارش مي
 باشد.  يم
 

 ی رگرسیونی پژوهشها مدلی ها فرضبررسی پیش 
هاي خاصي برقرار باشد كه  پس از بررسي توزيع نرمال متغيرهاي پژوهش، جهت استفاده از هر مدل رگرسيون بايد فرض

هاي پژوهش با  ون يا آزمون فرضيهها، خواص مطلوب برآوردهاي پارامترهاي رگرسي در صورت نقض هر يک از آن
 هاي ياد شده عبارتند از: شود. پيش فرض مشكل مواجه مي

 بررسي پايايي متغيرهاي پژوهش -0
 همساني واريانس -0

 عدم وجود همخطي بين متغيرهاي مستقل پژوهش -2
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 معنادار بودن مدل رگرسيون -5

 عدم خودهمبستگي متغيرهاي پژوهش -4

 هاي فوق بررسي گرديده است: سب زير برقراري پيش فرضي آماري مناها آزموندر پژوهش حاضر با 

 ( آزمون لوين، لين و چوLLCH) 
 ( وايتآزمون مختص ناهمساني واريانس) 

 ( عامل تورم واريانسVIF ،).تلرانس 

  آزمونF فيشر 

 آزمون داربين-( واتسونD.W 4/0تا  4/0(. )مقادير بين .)حاكي از عدم وجود خودهمبستگي است 

 

 ی پژوهشرهایمتغ( )ایستاییبررسی پایایی 
قبل از برآورد مدل، ابتدا بايد پايايي متغيرهاي پژوهش را مورد بررسي قرار داد. پايايي بدين معني است كه ميانگين و 

ي پايايي از جمله ها آزموني مختلف ثابت بوده است. ها سالواريانس متغيرها در طول زمان و كوواريانس متغيرها بين 
ي ها آزموني پانلي، ها دادهبراي برآورد يک رگرسيون با ضرايب قابل اعتماد است. در تعيين پايايي  اه آزمونمهمترين 

( استفاده شده است. در LLCHمتفاوتي وجود دارد. در اين پژوهش براي بررسي پايايي متغيرها از آزمون لوين، لين و چو )
 وارائه شده است.نتايج به دست آمده از آزمون پايايي لوين، لين و چ 4جدول 

 نتایج آزمون پایایی متغیرهای پژوهش :(5جدول )

 نماد متغير نام متغير
 ((LLCHآماره لوين، لين و چو 

Statistic)) 
 ((LLCHاحتمال آماره لوين، لين و چو 

Prob)) 

 2222/2 -2021/04     پاداش مدير اجرايي

 2222/2 -2511/02      محافظه كاري حسابداري

 2222/2 -2120/40     بداريعملكرد حسا

 2222/2 -2220/01     عملكرد بازار

 LnSIZE 0420/00- 2222/2 اندازه شركت

 LEV 2249/01- 2222/2 نسبت اهرمي

 LnAGE 0921/14- 2222/2 عمر شركت تميلگار

در طي قلمرو  24/2ي دار يمعنبا توجه به جدول فوق نتايج آزمون حاكي از آن است كه كليه متغيرهاي پژوهش در سطح 
 ي رگرسيوني پژوهش قابل اعتماد است.ها مدل. بنابراين نتايج حاصل از روش آماري اند بودهزماني پژوهش در سطح پايا 

 

 آزمون ناهمسانی واریانس
ي مدل رگرسيون خطي اين بود كه جمالت پسماند رگرسيون داراي واريانس همسان باشند. از ها فرضاز ديگر پيش 

استفاده شد  0پادگان و گادفري -ي متعدد براي كشف ناهمساني واريانس، در اين پژوهش از آزمون براشاه روشميان 
 :باشد يمبه شرح جدول زير كه نتايج آن 

 
 
 

                                                           
1
 Breusch-Pagan-Godfrey 

http://www.jamv.ir/
http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

  )جلد سوم(                                             3311 ، پاییز33 ، شماره3دوره 

 

009 

 

 ناهمسانی واریانس آزموننتایج  :(6) جدول
 نتيجه آزمون (Prob) احتمال آماره آزمون شماره مدل

 نس وجود داردناهمساني واريا 2201/2 2025/2 (0مدل )

 ناهمساني واريانس وجود دارد 2240/2 2224/5 (0مدل )

از سطح  كمترتركه با توجه به سطح معني داري در آزمون مذكور كه  دهد يمنشان  2نتايج به دست آمده در جدول 
يد كه است لذا آزمون مذكور براي مدل رگرسيون خطي حاكي از ناهمساني واريانس است و مالحظه گرد 24/2خطاي 

بين جمالت اخالل مشكل ناهمساني واريانس وجود دارد. بنابراين براي رفع اين مشكل، مدل رگرسيون بايد به روش 
 برآورده گردد. 0حداقل مربعات تعميم يافته

 

 خطی آزمون هم
حي ي رگرسيون چند متغيره عدم وجود همبستگي خطي بين متغيرهاي توضيها مدلهاي اوليه در تخمين  يكي از فرض

(. طبيعي است كه همواره بين 0295نام دارد )سوري،  2است. همبستگي خطي بين متغيرهاي توضيحي، همخطي
متغيرهاي توضيحي، مقداري همبستگي )بين صفر تا يک( وجود داشته باشد. اما چنانچه بين متغيرهاي توضيحي 

هد شد و مشكالتي در تخمين پارامترها همبستگي شديدي وجود داشته باشد، نتايج مدل رگرسيون با خلل همراه خوا
كه ضرايب متغيرهاي توضيحي  شود يمي چند متغيرع موجب ها مدل. همخطي بين متغيرهاي توضيحي در شود يمايجاد 

Rبي معني شوند. در حالت وجود همخطي علي رغم عدم معني داري ضرايب، 
مدل بزرگ خواهد شد و اين نتايج  2

 (.0294ايي خواهد بود )بني مهد و همكاران، متناقض داراي تورش و عدم كار
( VIFدر اين پژوهش براي بررسي وجود وابستگي خطي بين متغيرهاي مستقل در پژوهش حاضر از عامل تورم واريانس )

 دهد. نتايج بررسي همخطي بين متغيرهاي مستقل پژوهش را نشان مي 1استفاده شد. جدول 
 مستقل پژوهشبررسی همخطی میان متغیرهای  :(7) جدول

آماره  هاي پژوهش مدل آزمون فرضيه

 VIF نماد متغير نام متغير

 متغير وابسته     پاداش مدير اجرايي

 متغير وابسته      محافظه كاري حسابداري

 2122/0     عملكرد حسابداري

 2021/0     عملكرد بازار

 LnSIZE 2200/0 اندازه شركت

 LEV 1092/0 نسبت اهرمي

 LnAGE 2520/0 عمر شركت تميلگار

كمي از يک باالتر است كه همخطي ضعيفي  VIFكه آماره  شود يممشاهده  1با توجه به نتايج به دست آمده در جدول 
و بيشينه  0دهد. از طرفي اين مقدار بين بازه بهينه پيش فرض كه كمينه آن  را بين متغيرهاي مستقل پژوهش نشان مي

 .دهد يمده قرار دارد كه در حالت كلي عدم همخطي بين متغيرهاي مستقل پژوهش را نشان بو 4آن كوچكتر از 
 

 لیمر و هاسمن( F( آزمون انتخاب الگو )4-4

                                                           
2
 GLS 

3
 Collinearity 

4
 Collinearity Statistics 
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هاي پانل در برآورد مدل موردنظر كارآمد خواهد  كه بتوان مشخص نمود كه استفاده از روش داده در اين پژوهش براي آن
كه مشخص گردد كدام روش  منظور اين هاي پانل، به در صورت استفاده از روش داده وليمر  Fبود يا خير، از آزمون 

در  ها آزموننتايج اين  شود. استفاده مي و هاسمنتر است از آزمون  )اثرات ثابت و يا اثرات تصادفي( جهت برآورد مناسب
 ارائه شده است. 2جدول 

 آزمون انتخاب الگو :(8) جدول
 نتيجه آزمون سطح احتمال ارهمقدار آم نام آزمون مدل

 (0مدل )
F ي تابلوييها داده 2222/2 1452/0 ليمر 

 اثرات ثابت 2222/2 2202/29 هاسمن

 (0مدل )
F ي تابلوييها داده 2202/2 1011/0 ليمر 

 اثرات ثابت 2220/2 1190/49 هاسمن

است در  24/2و اين مقدار كمتر از  باشد يم 2222/2ليمر برابر با  Fاز آنجائي كه سطح احتمال به دست آمده براي آزمون 
هاي تابلوئي )اثرات ثابت يا تصادفي( بر استفاده از  . يعني استفاده از دادهشود ينمليمر پذيرفته  Fنتيجه فرض صفر آزمون 

از الگوي هاي تلفيقي ارجحيت دارد. در نتيجه آزمون هاسمن اجراء شد. نتايج آزمون هاسمن نشان داد كه استفاده  داده
 اثرات ثابت بر استفاده از الگوي اثرات تصادفي ارجحيت دارد.

 

 ی پژوهشها هیفرضآزمون 

 اول پژوهش آزمون فرضیه
( به روش حداقل مربعات تعميم يافته برآورد شد كه 0هاي اول پژوهش، رگرسيون چند متغير خطي )براي آزمون فرضيه
 نشان داده شده است. 9نتايج آن در جدول 

 پژوهشاول و دوم  ضرایب و برآورد مدل رگرسیونی فرضیه :(1) لجدو

                                                  (0مدل )
                

 tآماره  انحراف استاندارد ضرايب نماد متغير نام متغير
 tاحتمال آماره 
(Prob) 

 2090/2 2522/0 0422/2 2221/2     سابداريعملكرد ح

 2024/2 2022/0 2000/2 2092/2     عملكرد بازار

 LnSIZE 2222/2 2055/2 2044/4 2222/2 اندازه شركت

 LEV 0141/2- 2201/2 5200/2- 2222/2 نسبت اهرمي

 LnAGE 0100/2- 2095/2 2445/4- 2222/2 عمر شركت تميلگار

 C 4222/2- 0241/2 0220/5- 2222/2 مقدار ثابت

http://www.jamv.ir/
http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

  )جلد سوم(                                             3311 ، پاییز33 ، شماره3دوره 

 

020 

 

 

 آزمون معنادار بودن مدل رگرسیونی پژوهش
هاي اصلي  سيون كه از پيش فرضهاي كالسيک رگرسيون خطي، براي معني دار بودن كل رگر عالوه بر آزمون فرض

استفاده شده است. با توجه به نتايج به دست آمده در جدول فوق مشاهده  Fاز آزمون  باشد يبراي استفاده از رگرسيون م
است و بيانگر معنادار بودن مدل  24/2بوده كه كمتر از سطح خطاي  2222/2برابر  Fكه مقدار احتمال آماره  شود يم

در اين راستا ضريب  .باشد يدرصد معنادار م 94باشد و حاكي ازآن است كه مدل درسطح اطمينان  يرگرسيوني پژوهش م
باشد.  تعيين تعديل شده مدل رگرسيوني پژوهش بيان كننده ميزان مربوط بودن متغيرهاي مستقل با متغير وابسته مي

ين بيانگر آن است كه تغييرات متغير وابسته است و ا 5109/2مطابق با نتايج جدول فوق، ضريب تعيين تعديل شده برابر 
 .شوند توضيح داده مي درصد 52برابر با  باًيتوسط متغيرهاي مستقل شامل در الگوي رگرسيوني پژوهش تقر

 

 آزمون استقالل مشاهدات )بررسی عدم خودهمبستگی(
واتسون -ربين از آماره دبه منظور بررسي استقالل مشاهدات و عدم وجود خود همبستگي بين متغيرهاي توضيحي ا

(D.W استفاده شد. نتايج اوليه اين آزمون حاكي از اين است كه مقدار آماره برابر )كه با توجه به شرايط  باشد يم 2520/0
 دهد. پيش فرض اين آزمون، مشكل خود همبستگي را نشان نمي

 

 نتیجه آزمون فرضیه اول پژوهش
 د:فرضيه اول پژوهش به صورت زير بيان شده بو

 .دارد وجود ارتباط محافظه كاري حسابداري و ميزان حساسيت عملكرد حسابداري نسبت به پاداش مدير اجرايي  بين
 tشود. با توجه به مقدار و احتمال آماره  ( توجه0در مدل ) براي آزمون اين فرضيه بايد به نتايج آماري عملكرد حسابداري

و  باشد يم 24/2است و از آنجا كه اين احتمال كمتر از  2090/2و  2522/0با كه به ترتيب برابر  عملكرد حسابداريمتغير 
بيان نمود كه  توان يم رديگ يمصورت  24/2و سطح خطاي  94/2با توجه به اين كه اين تحقيق در سطح اطمينان 

)عالمت ضريب مثبت  2221/2 دارد. با توجه به ضريب اين متغير كه برابر با پاداش، رابطه معناداري با عملكرد حسابداري
وجود دارد. به عبارت ديگر، فرضيه پاداش توان بيان نمود كه رابطه مستقيمي بين اين متغير و متغير  باشد، مي است( مي

 شود. اول پژوهش، تأييد مي
 

 دوم پژوهش آزمون فرضیه
ميم يافته برآورد شد كه نتايج ( به روش حداقل مربعات تع0دوم پژوهش، رگرسيون چند متغير خطي ) براي آزمون فرضيه

 نشان داده شده است. 02آن در جدول 
 
 
 
 

 R2ضريب تعيين 
 ضريب تعيين

 R2تعديل شده 
 Fاحتمال آماره 
(Prob) 

 Fآماره 
 آماره

 واتسون -ربيناد

5915/2 5109/2 2222/2 1022/5 2520/0 
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 پژوهشسوم و چهارم  ضرایب و برآورد مدل رگرسیونی فرضیه :(31) جدول

                                           (0مدل )
                                    

 tآماره  انحراف استاندارد ضرايب نماد متغير نام متغير
 tاحتمال آماره 
(Prob) 

 2222/2 2292/0 0252/2 4520/2     عملكرد حسابداري

 2220/2 5090/0 25025/2 2002/2     عملكرد بازار

 LnSIZE 2209/2 2220/2 2221/2 4550/2 اندازه شركت

 LEV 2225/2 2502/2 4204/0 0029/2 نسبت اهرمي

 LnAGE 2022/2- 2211/2 2222/0- 2901/2 عمر شركت تميلگار

 C 0129/2 2500/2 2242/2 222/2 مقدار ثابت

 R2ضريب تعيين 
 ضريب تعيين

 R2تعديل شده 
 Fاحتمال آماره 
(Prob) 

 Fآماره 
 آماره

 واتسون -ربيناد

4249/2 4229/2 2222/2 0190/0 2222/0 

 

 رگرسیونی پژوهش آزمون معنادار بودن مدل
هاي اصلي  هاي كالسيک رگرسيون خطي، براي معني دار بودن كل رگرسيون كه از پيش فرض عالوه بر آزمون فرض

استفاده شده است. با توجه به نتايج به دست آمده در جدول فوق مشاهده  Fباشد از آزمون  براي استفاده از رگرسيون مي
است و بيانگر معنادار بودن مدل  24/2بوده كه كمتر از سطح خطاي  2222/2 برابر Fكه مقدار احتمال آماره  شود يم

در اين راستا ضريب  .باشد يدرصد معنادار م 94باشد و حاكي ازآن است كه مدل درسطح اطمينان  رگرسيوني پژوهش مي
. باشد ير وابسته متعيين تعديل شده مدل رگرسيوني پژوهش بيان كننده ميزان مربوط بودن متغيرهاي مستقل با متغي

است و اين بيانگر آن است كه تغييرات متغير وابسته  4229/2مطابق با نتايج جدول فوق، ضريب تعيين تعديل شده برابر 
 .شوند توضيح داده مي درصد 42برابر با  باًيتوسط متغيرهاي مستقل شامل در الگوي رگرسيوني پژوهش تقر

 

 همبستگی(آزمون استقالل مشاهدات )بررسی عدم خود
واتسون -به منظور بررسي استقالل مشاهدات و عدم وجود خود همبستگي بين متغيرهاي توضيحي از آماره دوربين 

(D.W استفاده شد. نتايج اوليه اين آزمون حاكي از اين است كه مقدار آماره برابر )كه با توجه به شرايط  باشد يم 2222/0
 دهد. ا نشان نميپيش فرض اين آزمون، مشكل خود همبستگي ر

 

 پژوهشنتیجه آزمون فرضیه دوم 
 فرضيه دوم پژوهش به صورت زير بيان شده بود:

 .دارد وجود محافظه كاري حسابداري و ميزان حساسيت عملكرد بازار نسبت به پاداش مدير اجرايي ارتباط بين
 tشود. با توجه به مقدار و احتمال آماره  وجه( ت0در مدل ) عملكرد بازار براي آزمون اين فرضيه بايد به نتايج آماري متغير

و با  باشد يم 24/2است و از آنجا كه اين احتمال كمتر از  2220/2و  5092/0كه به ترتيب برابر با  عملكرد بازار متغير 
عملكرد بيان نمود كه  توان يم رديگ يمصورت  24/2و سطح خطاي  94/2توجه به اين كه اين تحقيق در سطح اطمينان 

)عالمت ضريب مثبت است(  2002/2 دارد. با توجه به ضريب اين متغير كه برابر با پاداش، رابطه معناداري با بازار
وجود دارد. به عبارت ديگر، فرضيه دوم پاداش توان بيان نمود كه رابطه مستقيمي بين اين متغير و متغير  باشد، مي مي
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 شود. پژوهش، تأييد مي
 تایج فرضیات تحقیق(: جدول خالصه ن33جدول )

شماره 

 فرضیه

 نوع رابطه نتیجه فرضیه
 معكوس مستقيم رد قبول

عملكرد ميزان حساسيت محافظه كاري حسابداري و  بين 3
 وجود ارتباط حسابداري نسبت به پاداش مدير اجرايي 

 .دارد

     
 

 

محافظه كاري حسابداري و ميزان حساسيت عملكرد  بين 2
 .دارد وجود ارتباط دير اجرايي بازار نسبت به پاداش م

      

 

 بررسی استواری
براي بررسي استواري، تحليل خود را با استفاده از پروكسيهاي جايگزين براي محافظه كاري حسابداري اجرا مي كنيم. از 

 مدل برآورد باقيمانده ديگر به شكل زير استفاده مي كنيم:

 
مي باشد. متغيرهاي  Δ RECit= RECit- RECit-1مي باشد و  t در سال iدريافتي خالص شركت  RECitكه در آن، 

(، از تعهدات عملياتي بعنوان متغير جايگزين محافظه كاري 0222مي باشند. بدنبال روش زانگ ) 0ديگر همانند معادله 
 ، سازگارند. حسابداري جهت اجراي مجدد آزمون خود استفاده مي كنيم.  نتايج مبتني بر اين معيارهاي ارزيابي جايگزين

 

 جمع بندی
قابل  يو عمل قانوني يامدهايپ ياست كه دارا يدر جوامع دانشگاه زيبحث برانگ يموضوع يحسابدار يمحافظه كار

 يها سال نيب يدر بازه زمانشركت بورسي  040متشكل از  ياز داده ها يمطالعه با استفاده از نمونه ا نيا است. يتوجه
 پاداش مدير يقراردادها يبر اثربخش يحسابدار يو چگونه محافظه كار ايآ موضوع كه براي بررسي اين 0291تا  0292

بر  يو سنجش عملكرد مبتن يياجرا پرداختي ها به مدير نيكه ب نتايج نشان داد، ابتدا. ، انجام شددارد ريتأث يياجرا
از  ي، پس از كنترل تعداديظه كاردهد كه محاف يما نشان م جينتا ،ر از همهرابطه مثبت وجود دارد. مهمت يحسابدار
روي ، رابطه مثبت دارد. د نسبت به پاداش مدير اجراييعملكر تيكنترل، با حساس يرهايخاص شركت و متغ يفاكتورها
ي كه يک مكانيسم مديريتي كارآمد مي حسابدار يدهد كه محافظه كار يرا ارائه م يما شواهد ليو تحل هي، تجزهم رفته

 كمک كند. نمايندگي در زمينه مسائل ياخالق سکيو ر ياطالعات سکيكاهش ر تواند به يم باشد، 
، عدم تقارن ابدي يعملكرد كاهش م يوقت GAAP يبعد از اجرادوم اين كه ما دريافتيم، محافظه كاري حسابداري 

را  يشترينقش ب، است اديز حجم بازارسازيكه  ييجا ايقرار دارد،  ي بورساصل تابلوشركت در  واست  بيشتراطالعات 
و شواهد و  بورسي يشركت ها نيدر ب يمحافظه كار يبرا يداخل يدر مورد تقاضا توضيحاتي را ،جينتا .كند يم فايا

 يايما در مورد مزا شناختو شواهد به  حاتيتوض ايندهد.  يارائه م يمحافظه كار ياقتصاد يامدهايدر مورد پ يمدارك
 كنند. يكمک م يحسابدار يمحافظه كار
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 منابع 
 ارزيابي روابط متقابل رشد اقتصادي با ساختار مالي و ساختار مالكيت شركت هاي (0224) ،وسفي ،احدي سركاني ،

 بورس اوراق بهادار تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات. پذيرفته شده در
 ي تأمين مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار روش ها حاكميت شركتي و (،0224)، ، عظيماصالني

 پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات. ،تهران
 جلد دوم. انتشارات سمت، ،آمار وكاربرد آن درمديريت ،(0222) منصور، ،مؤمني  ادل،ع، آذر 
 مالكيت از نظر ميزان پراكندگي و تمركز مالكيت برعملكرد شركت  ، اثر ساختار(0221)، رگسن ،شاهيبرادران خسرو

 هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي.
 محرک هاي مؤثر برمديريت سود، رساله دكتري، دانشگاه عالمه طباطبايي.  ،(0224)، هديم ،بهار مقدم 
 رساله دكتري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كتي و پيش بيني ورشكستگي شركت ها، حاكميت شر(0224)را، پورزماني، زه ،

 تحقيقات. علوم و
 092، حاكميت شركتي و حرفه حسابداري، حسابدار، شماره (0221)، اطمهف ،جاللي. 
 افزايش جهت در مديران ردعملك و ها هدايت ديدگاه مالي هاي شيوه ،(0214)  ،احمد، ظريف فرد ،جهانخاني، علي 

 .00 و 00 ماره هايسهامداران، فصلنامه تحقيقات مالي، ش ثروت

 029حسابدار، شماره  ،، سيستم هاي حاكميت شركتي(0225)، حييي ،حساس يگانه. 
 انتشارات علمي فرهنگي ،، فلسفه حسابرسي(0225)، حييي ،حساس يگانه. 
 012، نقش هيأت مديره در حاكميت شركتي، حسابدار، (0224)رافيک،   ،باغوميان حيي،ي ،حساس يگانه. 
 ارزش شركت،  ، بررسي رابطه بين سرمايه گذاران نهادي و(0221) ،حيي، مرادي، محمد، اسكندر، هديي، حساس يگانه

 .000-021، صص 40و حسابرسي ، شماره بررسي هاي حسابداري 
 025ذاران نهادي درحاكميت شركتي، حسابدار، شماره ، نقش سرمايه گ(0225، )امير پوريانسب، حيي،ي، حساس يگانه. 
 022شماره ،ر، حاكميت شركتي، حسابرسي و كميته حسابرسي، حسابدا(0221)، مرتضي ،معيري ، يحيي،يگانه حساس. 
 020شماره  مرور مباني و مدل هاي مختلف حاكميت شركتي، حسابدار، ،(0221)، هادي ،هاشمي حيي،ي، حساس يگانه. 
 انتشارات بازتاب روش تحقيق با رويكردي به پايان نامه نويسي، ،(0222)، رضاالمغ، خاكي. 
 پايان نامه كارشناسي ارشد،  رابطه نسبت بدهي ها واندازه شركت با مديريت سود، ،(0222)، سينح، سيدخسرونژاد

 دانشگاه عالمه طباطبايي.
 ن درباره ريسک و برنامه ريزي، پايان نامه تصميمات حسابرسا تأثير حاكميت شركتي بر ،(0222)، يمانا، داداشي

 كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي.
 رفته شده بورس اوراق رابطه بين ساختارهيأت مديره وارزش افزوده اقتصادي درشركتهاي پذي ،(0292) ،، سهيالدادوند

 ، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده حسابداري و مديريت.بهادارتهران

 بررسي حاكميت شركتي برهزينه سرمايه شركت، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد (0224)، ح اهللور ،رجبي ،
 اسالمي واحد علوم وتحقيقات.

 ،مجله پژوهش عملكرد مالي شركت هابررسي رابطه بين نظام راهبري و  ،(0229)، اهلل عزيز ،گنجي ،اهلل روح رجبي ،
 .25-02، صص 5 مارههاي حسابداري مالي، ش

 مطالعه و شناخت وضعيت حاكميت شركتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار (0222)، م ،رهبري ،
 ، دانشگاه عالمه طباطبايي. ، پايان نامه كارشناسي ارشدتهران و مقايسه آن با كشورهاي جهان
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 انتشارات آگاه ي،، مديريت مالي راهبرد(0224)، هاشم ،نيكومرام ريدون،ف ،رهنماي رودپشتي. 
 بررسي رابطه بين كيفيت حاكميت شركتي و عملكرد شركت، پايان نامه كارشناسي ارشد، (0221)، هرهز ،رئيسي ،

 دانشگاه عالمه طباطبايي.
 بررسي رابطه بين مشخصه هاي هيأت مديره با مديريت سود در شركت هاي پذيرفته شده در ، (0222)، زيزعيدس ،سيدي

 ، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.انبورس اوراق بهادار تهر
 پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران.بررسي رابطه بين حاكميت شركتي وارزش شركت، (0221) ،يمرم ،فعلي ، 
 بررسي تأثير تركيب هيأت مديره برعملكرد شركت هاي پذيرفته شده در (0222) ،فاطمه ،رضايي سن،ح ،قاليباف اصل ،

 .52-22 صص ،02شماره  ،9وره دتحقيقات مالي، اوراق بهادار تهران، بورس 
 بررسي تأثير مكانيزم هاي حاكميت شركتي برعملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق (0222)، ريباف ،قنبري ،

 ، دانشگاه الزهرا.، پايان نامه كارشناسي ارشدبهادار تهران
 بين ارزش افزوده بازار و پاداش پرداختي به مديران در  بررسي رابطه ،(0229)، سپيده ،جعفري زاد ،الري سمناني، بهروز

، صص 5 ماره، نشريه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار، ششده در بورس اوراق بهادار تهران شركتهاي پذيرفته
024-092. 

 اوراق  شناسايي عوامل تعيين كننده افشاي حاكميت شركتي درشركتهاي پذيرفته شده بورس ،(0290) ،، مسلممحمديان
 .نامه كارشناسي ارشد دانشكده علوم انساني و پايه بهادارتهران، پايان

 ،42-55، صص 2 مارهكاربرد تئوري نمايندگي در مديريت مالي، تحقيقات مالي، ش ،(0212)، احمد مدرس. 
 ه در بورس شد ، وجه نقد ناشي از عمليات و مديريت سود در شركت هاي پذيرفته(0224) ،مريم ،صفري يتا،ب، مشايخي

 .45-24صص  ،55شماره حسابرسي، ، بررسي هاي حسابداري و اوراق بهادار تهران
 شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادارتهران،  ريسک در رابطه بين حاكميت شركتي و، (0292)، ، سمانهمعصومي

 نامه كارشناسي ارشد دانشكده علوم اداري و اقتصاد.  پايان
 بررسي هموارسازي سود در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار (0221)، زهره ،عارف منش اوه،ك ،مهراني ،

 .42-21 صص ،40شماره ، 04دوره ، ، بررسي هاي حسابداري و حسابرسيتهران
 دانشگاه آزاد ، رساله دكتريارزيابي مدل هاي مبتني براقالم تعهدي در كشف مديريت سود، (0221)، ليرضاع ،مهرآذين ،

 اسالمي واحد علوم وتحقيقات.
 بررسي تجربي سازه هاي مهم در تعيين قراردادها، شاخص ها و پارامترهاي ، (0222) ،محمد ،سيراني ،، محمدنمازي

 .95-24، صص 22 مارهپاداش مديران عامل شركت ها در ايران، نشريه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، ش
 ي پذيرفته شده در بورس تهران، مجله ، بررسي مديريت سود در شركت ها(0225)، محمدرضا ،نيک بخت يرج،ا ،نوروش

 .011-024صص  ،52ره شماعلوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، 
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